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ONDER DE LOEP

DE KLOK ROND KAMPEREN
Heb jij het kampeervirus zwaar te pakken en 
kriebelt het ook bij je pagadders? Spaar kam-
peren niet op voor zomer- en vakantiedagen, 
maar laat hen élke dag indommelen in een 
heus ‘kampeerbed’. 
“Iedereen gaat kamperen! Je hoeft geen 
scout te zijn om elke dag van de geneugten 
van het campingleven te kunnen genieten!” 
Deze ‘slogan’ lokte ons binnen in de wondere 
wereld van Mathy by Bols. We waren vertrok-
ken voor het verhaal van een ambachtelijke 
meubelfabrikant uit Henegouwen met een 

boontje voor kamperen. Hij verzamelde zijn 
ontwerpers rond de tekentafel en uit hun 
pennen en fantasie stroomden de leukste bed-
den en bijbehorende meubels voor je kleintje.

STOEI, GROEI, BLOEI 
Heb jij een vredige visser, behendige berg-
beklimster of dappere doener in huis? Vissen, 
bergen en beekjes zijn misschien niet altijd 
binnen handbereik. Maar dankzij de originele 
kinderbedden van Mathy by Bols droomt jouw 
kleine avonturier die er gewoon bij. Overdag 

dollen en dartelen ze vrolijk rond in de bedjes. 
En ’s avonds kruipen ze knus onder de luifel van 
het tentbed, wuiven ze vrolijk vanuit hun cara-
van of stoeien ze lekker na in de woonwagen. 
Deze meubels zijn de ideale voorbereiding 
op een kampeertrip. Je laat je kinderen zacht 
kennismaken met het concept. En koppelt 
automatisch coole kampeerverhalen aan 
het slapengaan. Dat gebeurt in deze bedjes 
trouwens spontaan, zonder gezeur of tranen. 
Magie! 

DE NATUUR: ONZE (KINDER)
VRIEND
Voor je uk wil je alleen het allerbeste. En zo 
denkt ook onze Henegouwse meubelmaker 
daarover. De kinderbedjes doorstaan de streng-
ste testen. En worden gemaakt met duurzaam 
en ecologisch hout uit Scandinavië, een garan-
tie voor kwaliteit. Kies je voor een bed dat al is 

Op kamp in je kamer! 
Kinderbedden in kampeersfeer  

Verdwijnen bezemstelen en lakens in jouw huis op mysterieuze wijze? En zie 
jij vervolgens je woonkamer in een camping omgetoverd? Het is duidelijk: 
jouw schavuiten zijn dol op nestjes en kampen bouwen. Hen verrassen? Dat 
doe je met kindermeubels zoals een écht caravan-, tent- of woonwagenbed 
die doen wegdromen. Van nachten vol avonturen, omringd door de geur van 
het bos, warm onder zeil, ...
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Met gesloten luifel maak je van je tentbed een echte tent. Met openschuivend dak lijkt dit wel de 
cabrioversie van het caravanbed.
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WAT KOST ZO’N KAMPEERKRIBBE?

SOORT
PRIJS  
GESCHILDERDE VERSIE

PRIJS  
ONBEWERKTE VERSIE

Tentbed met opberglade € 1.167 € 847

Caravanbed met opberglade onderaan € 1.232 € 835

Supplement disselkoffer bij caravanbed € 194 € 108

Woonwagenbed met twee lades onderaan € 1.575 € 1.025

Basis woonwagenbed (= zonder bovenbouw) 
met twee lades onderaan

€ 455 € 295

Het caravanbed wordt geleverd met disselbak én zelfs met een gepersonaliseerde nummerplaat.

geverfd? Geen zorgen, de lak is op waterbasis: 
vrij van solvents, ecologisch én hygiënisch. Je 
kan overigens kiezen uit alle kleuren van de 
regenboog. 
Niet alleen over de materialen, ook over 
het transport en de assemblage is grondig 
nagedacht. Het bed komt dus gegarandeerd 
heelhuids aan en verdraagt heel wat (de)mon-
tagebeurten. Zo zijn jij ‒ en je kinderen ‒ er een 
hele poos mee zoet. 
Mathy by Bols maakt het milieuvriendelijke 
plaatje af met zijn ecologische productieatelier: 
bijzonder goed geïsoleerd en verwarmd met 
eigen houtresten. 

CREATIEF EN INNOVATIEF 
TEAM
Mathy by Bols duwt al meer dan 25 jaar aan de 
(woon)kar. Stichters Jules Mathy en Jean-Marie 
Bols omringen zich met een jong, creatief en 
innovatief team. Dat kijkt naar de wereld ‒ en 

Deze wit-roze uitvoering van het woonwagenbed zal veel kleine 
meisjeshartjes bekoren.

De tent kan ook als aparte speelruimte naast het bed opgesteld worden.

dus ook naar meubels ‒ door de ogen van een 
kind. Vervolgens brengen ze dat beeld tot leven 
in hun ontwerpen. Altijd met evenveel respect 
voor de omgeving en materialen. Het merk is 
inmiddels ook internationaal actief en streeft zo 
kort mogelijke levertijden na. Het tentbed wist 

zelfs al de prijs ‘Product of the Year 2014: Archi 
Products’ in de wacht te slepen. Een mooie 
bekroning op gepassioneerd teamwork.■

Meer info en verkooppunten:
www.mathy-by-bols.be


